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 :دستور جلسه
 و راهكارهاي مرتبط بخش كشاورزيصادرات طرح و بررسي مسائل روز  -

ضمن ارائه مطالعات مقدماتي قبلي توسط گروه  "برنامه عملياتي توسعه صادرات زعفران و گياهان دارويي"ارائه پروپوزال  -
 .دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي-بازرگانيمديريت 

 هم انديشي پيرامون برگزاري همايش ملي مديريت آب در شرق كشور -

 
 

 :اهم موارد مطرح شده
دفتر مديران كل ضمن عرض خير مقدم به  بازرگاني، در ابتداي جلسه جناب آقاي شريعتي مقدم، رياست محترم كميسيون كشاورزي و آب اتاق -1

 ، با اشاره به مباحثتوسعه صادرات وزارت جهاد كشاورزي و دفتر هماهنگي صادرات محصوالت كشاورزي و صنايع تبديلي سازمان توسعه تجارت ايران
ي به در حال حاضر تعهدنامه ارزي براي صادرات يك چالش اساس: ، بيان نمودندتعهدنامه ارزي و مشكالت آن براي بخش صادرات محصوالت كشاورزي

خوبي كه در بخش صادرات محصوالت كشاورزي وجود دارد؛ بايد برنامه ريزي هاي موثري در جهت رفع موانع  هاي با توجه به ظرفيتو  شمار مي آيد
 .موجود انجام پذيرد

گياهان دارويي و محصوالت در حوزه صادرات : در ادامه جناب آقاي رضوي خبير، مديرعامل محترم شركت تعاوني كشاورزان مشهد، بيان نمودند -2
، از جمله ، نبود سيستم هاي جامع بسته بنديكشاورزي، نبود تكنيك اقتصادي و نيازسنجي در بازارهاي هدف، عدم رعايت استانداردهاي الزم

جهان، نبود  به...  محصوالت داراي مزيت صادراتي همچون زعفران، پسته و عدم معرفي درست همچنين. اين بخش مي باشد مهمترين مشكالت
ضعف در بخش صادرات محصوالت سيسات هاي مشخص در بحث عوارض گمركي و سياست هاي حمايت دولت از بازار مصرف داخلي از عوامل مهم 

 .كشاورزي در كشور مي باشد
دارويي، صادرات به صورت فله در حوزه گياهان : ، عضو محترم شوراي مركزي خانه كشاورز خراسان رضوي بيان نمودندجناب آقاي هاديزاده رئيسي -3

. م عمل نمودو نبود پااليشگاه اختصاصي گياهان دارويي در كشور باعث مي شود تا در عرصه بين المللي و بازاراي هدف نتوان مطابق با استاندارهاي الز
يشگاه اختصاصي گياهان دارويي تاسيس شده پاال 9و هند   4پاكستان  2پااليشگاه، اندونزي  14طي سال هاي اخير در ساير كشورها از جمله آمريكا 

 . ده استاست و اين درحاليست كه در ايران با تنوع اقليمي باال و وسعت قابل مالحظه در حوزه گياهان دارويي، هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نش
ماهه محصوالت كشاورزي در  8آمار صادرات : در ادامه بيان نمودند دفتر توسعه صادرات وزارت جهادكشاورزيمحترم مديركل , جناب آقاي شجري -4

كه به استناد همين آمارها از سه  داشته است يدرصد74/15رشد ، از لحاظ وزني نشان مي دهد صادرات كشور 96 و مقايسه ان با سال  97سال 
كشور جود صادرات  در درصد رشد 74/18نين از لحاظ ارزشي نيز همچاست، هزار تن افزايش يافته  575به چهار ميليون و هزار تن  950ميليون و 

 . ه استميليون دالر افزايش پيدا كرد 564به چهار ميليارد و  844از سه ميليارد و  كشورو صادرات محصوالت كشاورزي  داشته است
درصد و از نظر  26/1از نظر وزني  بطوريكه، ه استبود واردات با يك روند كاهشي مواجهدر خصوص آمار واردات به كشور نيز آمارها نشان مي دهد  -5

سبب رشد وزني و ارزشي صادرات و كاهش وزني و ارزشي واردات . وجود داشتدرصد افت در اين بخش نسبت به مدت مشابه پارسال  94/6ارزشي 
ايجاد درصد بهبود  13/35درصد و از نظر ارزشي  7/8 تا تراز بازرگاني در بخش كشاورزي بهبود پيدا كند، يعني از لحاظ وزني تراز تجاري شده است
 .افزايش داشتميليارد دالر  27/2ميليارد دالر به  5/3از  و اين نشان ميدهد تزار بازرگاني ؛ شده است
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اين رقم در مقايسه  كه، استشده ميليون دالر انجام  4/252تن صادرات زعفران به ارزش  170ماهه سال جاري  8در  آمار نشان مي دهد همچنين -6
 .درصد رشد داشته است 44درصد و از لحاظ ارزشي  36از نظر وزني ) ميليون دالر بوده175تن به ارزش 125كه (ماهه ابتدايي سال گذشته  8با 
 اين عواملو  صادراتي مي باشنداغلب متفاوت از ساير كاالهاي فسادپذيري و حجيم بودن  به علت كشاورزي محصوالت: ايشان در ادامه بيان داشتند -7

باالتر باشد و لذا بايد در حوزه حمل و نقل تمهيدات الزم در ، ساير محصوالتدر مقايسه با توليدات كشاورزي هاي حمل و نقل  تا هزينه شده استباعث 
افزوده براي كشور، در اين حوزه مي باشد و فرآوري و بسته بندي توليدات كشاورزي همچنين يكي از عوامل ارزآوري و ايجاد ارزش . نظر گرفته شود

 . صادارت محصوالت كشاورزي از حالت فله بايد به شمت بسته بندي و فرآوري نيل پيدا كند
 .، از نقاط ضعف صادركنندگان كشور عنوان شدمقررات كشورهاي هدفها و قوانين و  دستورالعمل از اطالعات و آگاهي الزم نداشتن همچنين  -8

بيان  رويكرد اصلي وزارت جهاد كشاورزي در توسعه صادرات محصوالت كشاورزيبا اشاره به  دفتر توسعه صادرات وزارت جهادكشاورزيمديركل 
مقياس عملكردي عمده صادركنندگان  ،در بخش محصوالت كشاورزي. استجهاد كشاورزي از رويكردهاي اصلي وزارت تكميل زنجيره ارزش  :نمودند

كننده خارجي به  انتقال اطالعات از مصرفارتباطي كانال  همچنين. ردمزاياي صادرات بهره كافي را ب نتوانتا ل سبب مي شود اين عامخرد است و 
مورد نياز و  صادر نمايند كه بازارهاي خارجي به صادركنندگان محصوالتي را اين باعث مي شود تا وجود ندارد و  در شكور  توليدكننده بخش كشاورزي

 .وجود ندارد) رغم كيفيت مطلوب علي( تبراي اين محصوال هزينه باال لذا تمايلي براي پرداختكننده كشورهاي هدف نيست و  رفارجحيت مص
در  : بيان نمودند مديركل دفتر هماهنگي صادرات محصوالت كشاورزي و صنايع تبديلي سازمان توسعه و تجارت ايران، بازاري جناب آقايدر ادامه  -9

هاي خوبي در چندسال گذشته اجرا شده است، اما همچنان مشكالت عمده  ، برنامهبسيار خوبي كه فراهم استهايي  بخش كشاورزي با توجه به ظرفيت
و رفع  و تنظيم اين بازارها كشور شده است صادرات و داخلي بازارسبب ايجاد مشكالت عمده اب در  ارزي، نوسانات بروز. در اين بخش وجود دارداي 

 .چالش ها، يكي از نكات مهم در بخش كشاورزي است
هاي الزم به  د در اين زمينه آموزشباي و آيد مي شمار به صادرات حوزه در مسلم ضرورت يك بندي، بسته بخش هاي زيرساخت توسعه -10

از ظرفيت هاي آن  به صورت هدفمنددر حال حاضر در بحث صنعت و كشاورزي در احكام بودجه رديف هايي وجود دارد اما  .توليدكنندگان ارائه شود
يك رديف بودجه درخواست  ،منسجم و عملياتي به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد لذا مي توان در قالب يك. انجام نگرفته استاستفاده الزم  ها 

رديف مشخص بودجه اي براي ايجاد، تجهيز و توسعه خطوط بسته بندي محصوالت كشاورزي با چراكه تا كنون  ،ظر گرفته شودنخاص براي اين امر در 
 .وجود نداشته استنگاه صادرات محوري، 

قل ريلي و هوايي، عدم وجود امكانات الزم و مناسب در حمل و ن. استمرار صادرات در كشور نيازمند ثبات مقررات موجود و تعرفه ها مي باشد -11
داشتن برندهاي معتبر و شناخته شده در بازارهاي نداشتن اطالعات دقيق از استانداردها و نيازهاي كشورهاي هدف صادراتي، عدم ثبات در قيمت ارز،  ن

نگ هاي صادراتي، وجود وجود هلدي. و فقدان كشاورزي قراردادي از مشكالت عمده در حوزه صادرات محصوالت كشاورزي در كشور عنوان شد جهاني
قيمت تمام شده توليدات و كاهش  از سوي صادركنندگان رايزن هاي اقتصادي با همكاري وزارت امور خارجه، شناخت كامل از حقوق بين الملل

 .كشاورزي از مهمترين ضروريات بخش صادرات در كشور مي باشد
بحث تجارت آزاد بايد در بخش هاي : بيان نمودند ان جهاد كشاورزي خراسان رضويتنظيم بازار سازممحترم مدير در ادامه جناب آقاي جوادي،  -12

امر نيازمند فرهنگ سازي در سطح مديران ارشد ملي است تا در چهارچوب مفهوم اقتصاد و امنيت اين كشور محقق گردد و اين مختلف اقتصادي 
هاي استان از الزامات بخش كشاورزي استان مي باشد و كميسيون كشاورزي تدوين برنامه عملياتي صادراتي بر اساس ظرفيت .ضرورت تبيين گردد

تخصصي كردن صادرات بخش كشاورزي و آموزش، دو اولويت مهم استان است همچنين . اتاق بازرگاني در اين امر مي تواند نقش موثري را ايفا نمايد
 . نيز نقش اتاق بازرگاني پررنگ مي باشد كه در اين زمينه

رشد در چند سال اخير : بيان نمودند اداره بازرگاني خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضويمحترم رييس جناب آقاي فخريان،  -13
بايد بازارهاي جديدي را براي و به منظور توسعه بيشتر صادرات استان و كشور  بسيار خوب بوده استصادرات استان به كشورهاي جنوب شرقي آسيا 

ايران زعفران  است اماروسيه بازار بسيار بزرگي » همچنين در خصوص صادرات زعفران بايد گفت. رقم زدافزايش توليد را  تا بتواننمود درات تنظيم صا
 . توسعه صادرات در نظر داشتبايد كشورهاي اين چنيني را براي و لذا در اين منطقه ناشناخته است 

 



 

 
......................................................................  .........................................................................  

 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 

و صنايع تبديلي آب،كشاورزي  كميسيونصورتجلسه  :تعداد صفحــات   

 اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي

       
 

 :تاريخ برگزاري 06/10/1397

  :شماره جلســه 
 

 :رئيس جلسه علي شريعتي مقدم شهرام عيدي زاده: دبير  :ساعت شروع 09 :خاتمهساعت  11

        

 

راهكارهاي توسعه صادرات زعفران «گزارش  نتايج مطالعاتيهيات علمي دانشگاه فردوسي در ادامه به ارائه  جناب آقاي حداديان، عضو محترم -14
 .پرداختند» برنامه عملياتي بازاريابي: فاز دوم -ايران

شور از سوي اتاق در ادامه جناب آقاي عيدي زاده، سرپرست محترم دفتر كشاورزي با اشاره به برگزاري همايش ملي مديريت آب در شرق ك -15
چالش هاي پيش  ،برنامه هاي اجرايي مديريت پساب و بازچرخاني آب از جمله مهمترين محورهاي همايش، : بازرگاني خراسان رضوي بيان نمودند

اقدامات و  بر منابع آب هاي تغيير اقليم و تاثير غييرات بارش و حرارت و مدل، تآبي منابع و تاثير بر ...) اقتصادي، جمعيت، اشتغال و(روي شرق كشور
دي ماه با حضور مسئولين ملي و  12مي باشند كه اين همايش در تاريخ  هاي طرح احيا و تعادل بخشي آب هاي زيرزميني صورت گرفته پيرامون برنامه
 . استاني برگزار خواهد گرديد

ن توسعه و تجارت ايران در پايان جلسه در خصوص مشوق دفتر هماهنگي صادرات محصوالت كشاورزي و صنايع تبديلي سازما محترم مديركل  -16
اما در بوده است رديف بودجه اي اختصاصي در اختيار سازمان  89تا  80هاي صادراتي از سال  تخصيص مشوق به منظور :نمودندهاي صادراتي، بيان 

ميليارد توماني براي مشوق  300ورت گرفته رديف هزار و ، در سال جاري با تالش هاي صبودجه اي به اين منظور اختصاص نيافته است رديف 96سال 
برآن مي و سعي  ارائه شده استنيز در اليحه بودجه پيشنهادات خوبي  98سال  در : ايشان همچنين بيان نمودند. شده استهاي صادراتي پيش بيني 

 .گرددادرات كاال و خدمات و تشويق شركت هاي بزرگ جذب براي بخش هاي مختلف از جمله رايزن هاي بازرگاني، توسعه ص بودجه مناسبي تا  باشد
 زعفران و گياهان داروييصنعت اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار در حوزه جناب آقاي شريعتي مقدم همچينين در پايان خواستار  -17  

از بخشنامه زدگي و اقدامات پروژه محور در حوزه گياهان دارويي و زعفران با  يزيرساخت هاي صادرات دارايمعافيت شركت هاي  به صورت كامل و
 . خروجي اقتصادي بودند

 
 
 

 :مصوبات جلسه
رت مكتوب ومقرر گرديد موارد قانوني و پيشنهادات تشكل ها و مسئولين در حوزه كشاورزي، گياهان دارويي و زعفران و آب به وص -1

 .دد تا جمع بندي موارد فوق جهت پيگيري به وزارت جهاد كشاورزي ابالغ گرددبه دبيرخانه كميسيون ارجاع گر
الزم به  و همچينين ارائه آموزش هاي تدوين برنامه عملياتي صادراتي بر اساس ظرفيت هاي استانمقرر گرديد در خصوص  -2

 .متولي و ذيربط اقدامات عملي انجام دهدو صادركنندگان بخش كشاورزي، اتاق بازرگاني با همكاري سازمان هاي  توليدكنندگان
 

 

 :اعضاي حاضر در جلسه
رضوي  -رضازاده -صادقيان -هاديزاده رئيسي -اشرفي-فرخ منش -جوادي– عيدي زاده -شريعتي مقدمشجري  -بازاري :آقايان
 -يگانه -صباغ زاده -قندهاري -فاطمي -رضوي -اردكانيان -داوري -يمهدو -دانشور-صراف -ميري -موسي پور -ميري -خبير
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 سنوئي محصل -عليمرداني -سبزواري :خانم ها

  :غايبين
  -كاللي -مظفري -مرواريد -مصدق -فارسي -سلطاني -قدمي -مرواريد –سلطاني -دخداييك -اورعي زارع :آقايان

   -سراج احمدي :خانم ها

 
 
 


